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©Oblastní muzeum v Chomutově
Historie muzea, pobočky a stálé expozice
Zřízení městského muzea, archivu a knihovny v první polovině 20. let 20. století představovalo významný krok v komunální politice Chomutova. Město tak zcela programově začalo pečovat o kulturní
instituce.
Ustavující schůzi „Muzejní společnosti Chomutov“ svolal starosta dr. Ernst Storch 19. října 1911.
V lednu 1912 Muzejní společnost vyzvala „vlastence všech profesí a stavů ke spolupráci.“ Vybídla je
k tomu, aby shromažďovali přírodní a kulturní památky z města a okolí na jednom místě. Bylo vytvořeno oddělení historické, prehistorické, oddělení pro umění a umělecká řemesla a knihovna se sbírkou rukopisů a listin. Městské muzeum se otevřelo veřejnosti 8. září 1923. Na sbírkový fond muzea
přispívalo i samo město. V roce 1922 odkoupilo od sběratele Gűnzela z Petrohradu za 15 000 Kč prehistorickou sbírku. Jinou archeologickou sbírku, která byla tvořena nálezy z vrchu u Podbořan a čítala
na šest tisíc kusů, odkoupil Chomutov za 35 000 Kč v roce 1925 od Franze Steinera ze Pšova
u Podbořan.
Prvním ředitelem muzea se stal plukovník v. v. Moritz Schrötter. Muzeum mělo kromě ředitele zpočátku pouze jediného stálého zaměstnance – muzejního preparátora Heinricha Michanickla.
Druhým ředitelem muzea se v roce 1929 stal chomutovský městský archivář dr. Rudolf Wenisch, který zůstal v jeho čele až do konce 2. světové války.
Pro muzeum pracovala smluvně řada uznávaných odborníků (např. pražský historik umění Josef
Opitz, archeolog Helmut Preidl). Největší akcí bylo vydávání chomutovské vlastivědy (Heimatkunde) a
uspořádání výstavy gotického umění severozápadních Čech v r. 1928.
Poválečné období přineslo bohužel rozvrat systematicky budovaného uspořádání sbírek a evidence.
Návrat k muzejní práci nastal až příchodem ředitele dr. Emila Puchmajera. Do muzejních fondů byly
začleněny sbírky postupně rušených městských muzeí okresu. Nárůst sbírek přinášela i likvidace desítek obcí, zejména důlní činností a vysídlením.
Od 1. ledna 2003 je muzeum příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Muzeum sídlí ve dvou budovách, má 11 stálých expozic, jeho fondy tvoří 29 podsbírek a více než 425 tisíc sbírkových předmětů.
V muzeu pracuje 19 pracovníků, z toho 9 odborných kurátorů.
Radnice, Nám. 1. Máje 1
Počátky prvního panského sídla sahají do přelomu 12. a 13. století. První písemná zpráva o Chomutově v darovací smlouvě pochází z r. 1252. Muzeum využívá historicky nejvýznamnější prostory staré
radnice, vzniklé z původního sídla řádu německých rytířů, zakladatelů města. Stavební proměny gotického řádového domu s raně gotickým kostelem sv. Kateřiny na zámek, v průběhu staletí několikrát
přestavovaný, přinesly neopakovatelnou kombinaci stavebních slohů, zachovaných autentických stavebních prvků, romantických zákoutí a překvapivých pohledů. Líbezný Mnišský dvorek, prostor jako
stvořený pro klidné posezení mezi kamennými plastikami uprostřed rušného města, připomíná prastarou pověst o strážci města.

Při příležitosti Dnů evropského dědictví a Dne památek jsou pravidelně zpřístupněny i reprezentační
prostory primátora města a klenotnice s výmalbou Tobiášovy legendy.
V budově je prostor pro krátkodobé výstavy a 4 stálé expozice:
Všemu světu na útěchu
Sochařství a malba na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590
Nejcennější soubor plastik a oltářní malby v Krušnohoří v nové expozici
Lapidárium plastik - Mnišský dvorek
Kamenné artefakty v renovovaném historickém prostoru
Fialův betlém
Pohyblivý betlém s chomutovskými reáliemi
Kostel sv. Kateřiny
Renovovaný interiér nejstarší stavební památky Chomutova z r. 1281

Dům Jiřího Popela z Lobkowicz, Palackého 86
Muzejní budova byla součástí jezuitské koleje, založené v r. 1591 Jiřím Popelem z Lobkowicz, pánem
města a vysokým úředníkem císaře Rudolfa II. Pro dormitář - školní zařízení pro nemajetné studenty
byla vybrána zahrada v parkánu mezi hradební strážní věží a věží žaláře.
V objektu u současné věže do r. 1932 působilo nejprve jezuitské, později městské gymnázium. Terasa
na věži byla používána pro hvězdářská pozorování.
Celý rozsáhlý areál koleje, sloužící po zrušení jezuitského řádu jako kasárna, byl v 90. letech ze zdevastovaného stavu zrekonstruován do dnešní podoby kulturního centra. Jeho součástí je kromě veřejné knihovny, galerií Špejchar a Lurago, atria, ateliérů a kluboven i kostel sv. Ignáce. V budově bývalého gymnázia sídlí ředitelství muzea, výstavní sály, knihovna, studovna a technické provozy.
V roce. 2002 byla po rekonstrukci zpřístupněna vyhlídková Hvězdářská věž.
V budově je prostor pro krátkodobé výstavy a 8 stálých expozic:
Pohledy do pravěku
Archeologické nálezy a rekonstrukce z předslovanského období
Svět Krušných hor
Vlastivědná výstava hraček, řemesel, lidových zvyků a kultury z fondů Ströherské sbírky
Minerály a horniny Krušných hor
Exponáty z geologické sbírky
Květena Krušných hor
Fotografie krušnohorské flóry
Sál Jiřího Popela z Lobkowicz
Pamětní síň zakladatele jezuitského areálu s expozicí historického interiéru
F. J. Gerstner - tvůrce moderního inženýrského myšlení
Život a dílo významného chomutovského rodáka, astronoma, technika, projektanta a pedagoga
Od Mannesmannky po VTŽ
120 let od patentu bezešvého válcování

Hvězdy a ostrovy Ilji Sainera
Průřez uzavřeným životním dílem chomutovského malíře a mystika v Hvězdářské věži
Muzeum se svými fondy podílí rovněž na externích expozicích v těchto institucích:
Městské muzeum Kadaň - expozice historie a archeologie
Zámek Červený Hrádek - expozice nábytku a nových dějin
Zámek Benešov n. Ploučnicí - expozice nábytku
Zámek Korozluky - expozice nábytku
Podkrušnohorský zoopark Chomutov - expozice etnografie a těžby rašeliny
Galerie Jirkov – obrazy J. Plívy
Galerie Loučná – obrazy G. Zindela

Pracovníci muzea
Útvar ředitele
Ing. Stanislav Děd, ředitel
Yveta Zemková, sekretářka, dokumentátorka
Archeologické oddělení
PhDr. Lenka Ondráčková, vedoucí, kurátorka
Přírodovědné oddělení
Ing. Čestmír Ondráček, vedoucí oddělení, kurátor
Radka Pašková, preparátorka
Historické oddělení
Mgr. Jiří Kopica, zástupce ředitele, vedoucí historického oddělení, kurátor - od 1. 6. 2015
Mgr. Jiří Šlajsna, vedoucí historického oddělení, kurátor - do 31. 5. 2015
Mgr. Markéta Prontekerová, kurátorka
Oddělení pro umění a řemesla
Mgr. Milena Bílková, Th.D., vedoucí oddělení, kurátorka - od 1. 12. 2015
Mgr. Renata Gubíková - vedoucí oddělení, kurátorka - do 30. 11. 2015 - MD
Mgr. Andrea Löblová, kurátorka - MD
Radek Zozulák, kurátor, konzervátor
Mgr. Jan Hirsch, kurátor, správce depozitáře
Slávka Brůnová, kurátorka, muzejní pedagog
Štěpánka Dokonalová, muzejní pedagog
Martin Hajný, muzejní pedagog
Technicko-správní oddělení
Věra Karvánková, vedoucí oddělení, ekonomka
Hugo Sedláček, kurátor, fotograf
Romana Lichtenberková, kurátorka, knihovnice
Jaroslava Poustková, uklízečka
průvodkyně radnice

,

Výstavy
Kamil Sopko
12. 2. - 5. 4.
radnice
Retrospektivní výstava k 75. výročí narození malíře přibližuje životní příběh významné kulturní osobnosti města.
Jeden Jágr za dva Kaše
19. 2. - 4. 4.
DJP
Sběratelské hokejové karty. Téma výstavy resonovalo s úspěchy hokejového oddílu a představilo
velmi kvalitní sbírku místního sběratele.
Stopy času / Z jiných světů
11. 4. – 30. 5.
radnice
Gabriella Héjja a Manfred Koch - fotografie. Další výstava umělců z města Erlangen, které je partnerským městem chomutovských krajanů.
Společenské, kulturní a ideové transfery
16. 4. - 13. 6.
DJP
Historie příhraničního regionu ve výstavě dokumentačního střediska UJEP Ústí n. L.
Čechy/Böhmen - domov i Heimat
30. 5. - 31. 10.
kostel sv. Kateřiny
Společně v dobrém i zlém. Zásadní výstava o historii česko-německého soužití na Chomutovsku z
pohledu zemského patriotismu.
Lidé a události
16. 4. - 5. 6.
radnice rytířský sál
Českoslovenští generálové Kutlvašr a Eliáš, významné osobnosti historie Československa, které spojovala služba v chomutovském útvaru Československé armády.
Dny války v Chomutově
6. 6. - 4. 10.
radnice
K 70. výročí konce války rekonstrukce každodenního života obyvatel Chomutova v době války.
In arte voluptas
27. 6. - 30. 8.
DJP
Výstava pokračovala ve zpracování tématu historie chomutovského spolku Schlaraffia.
Jindřich Vytiska
Retrospektiva k 80. výročí narození malíře.

7. 9. - 17. 10.

DJP

Lidé a události
1. 10. - 30. 10.
radnice rytířský sál
Děkan Jarisch a spisovatel Žáček. Pokračování cyklu připomínek místních osobností.
Měď, stříbro a olovo
15. 10. - 15. 11.
radnice
Barbara Uthmann jako montánní podnikatelka. Partnerská výstava z projektu 400 let Barbary
Uthmannové.
Neznámí jirkovští rodáci
24. 10. - 10. 12.
DJP
Legionáři J. Seidl a I. M. Baierle. Pokračování cyklu ing. Jančara, věnovaného místním osobnostem
z doby I. světové války.
Vánoce v muzeu
Tradiční výstava

28. 11. - 9. 1.

radnice

Světci a světice ze sbírek NG v Praze
28. 11. - 10. 4.
radnice
Reciproční výstava za Umění bez hranic. Zápůjčka exponátů NG Praha náhradou za předměty zapůjčené na pražskou výstavu gotického umění Krušných hor „Bez hranic“.

Výstavy mimo muzeum
Josef Opitz
K poctě historika umění.

25. 2. - 15. 5.

Podřip. muz. Roudnice

Rottenhanové a Buquoyové
Velké osobnosti z Červeného hrádku.

1. 3. - 30. 4.

Nové Hrady

F. J. Gerstner
Tvůrce moderního inženýrského myšlení.

3. 7. - 29. 8.

Ostrov n. O.

Stromy světa
Fotografie T. Míčka.

3. 7. - 30. 8.

PBZ Praha Troja

Josef Opitz (1890-1963)
K poctě historika umění.

1. 10. - 31. 10.

UJEP Ústí n. L.

Akce 2015
Theodor Veidl
16. 2.
Vysočany
Položení květin u skladatelovy pamětní desky na kostele sv. Václava ve Vysočanech.
Na počátku bylo slovo …
27.-28. 3.
radnice
Vystavení faksimile darovací listiny řádu německých rytířů z 29. 3. 1252 - prvního písemného dokladu
existence Chomutova.
Velkopáteční mše

3. 4.

k. sv. Kateřiny

Den památek a historických sídel
Volný vstup do muzea a městských památek.

18. 4.

všechny objekty

Konference „Péče o kulturní dědictví v oblastech
bývalých Sudet“
11.-12. 5.
Chomutov
Česko-německá konference cyklu Monumenta Viva, která otevřela palčivé téma zanedbávaných historických hřbitovů, chomutovské hřbitovy nevyjímaje, a možnosti aplikace česko-německé smlouvy
z r. 1992.
Křest katalogu Všemu světu na útěchu.
Publikace roku 2014 v soutěži Gloria musaealis.

3. 6.

radnice

12. Muzejní noc
V rytmu swingu, filmu a světel, válka skončila.

6. 6.

radnice

Kouzlo harfy
24. 6.
Recitál Silke Eichhorn v rámci festivalu Mitte Europa.

radnice

Setkání chomutovských krajanů
11. 7.
Deutschneudorf
Pietní slavnost Heimatkreis Komotau, Kulturního sdružení ONN v ČR a Svazu Němců v Čechách
u památníku pochodu smrti chomutovských mužů.
Den Ústeckého kraje
Volný vstup do muzea.

4. 9.

všechny objekty

Křest regionální publikace
M. Slanina: Puškařství ve Vejprtech

11. 9.

radnice rytířský sál

Dny EHD
Volný vstup do muzea a městských památek.

12. 9.

všechny objekty

Mše k uctění patronky sv. Kateřiny

25. 11.

k. sv. Kateřiny

Zpívání v muzeu
Sobotní matiné o adventu

5. 12., 12. 12.,
19. 12.,

radnice

Projekty a strategické materiály
V roce 2015 byly zahájeny práce na zpracování žádostí tří nových projektů v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V A.
Oblastní muzeum se v rámci projektu Chomutov město vzdělání podílelo na práci skupiny zpracování
koncepce organizace EDUIN.

Publikace a periodika
V r. 2015 byly vydány dvě publikace:
- německá verze katalogu Všemu světu na útěchu/Aller Welt zum Trost.
- katalog výstavy Čechy / Böhmen – domov i Heimat
Byl zpracováván sborník z konference Josef Opitz, uskutečněné v r. 2014.
Pokračovalo vydávání muzejního čtvrtletníku „Příroda, památky, život“, který přinesl tyto články:
PPŽ 2015/1
V. Vašek: Historické zmínky o ovocných stromech v horských vsích Křimovska, S. Děd: Krušné hory a
Chomutov v životě a díle Karla Maye
PPŽ 2015/2
V. Vašek: Stavby horských tratí z Chomutova v retrospekci i očima pamětníků, S. Děd: Křížová cesta
života Ernsta Hollitzera I., M. Roušar: Pavouci a sekáči břehů Nechranické přehrady
PPŽ 2015/3
V. Vašek: Ořešník kropenatý, S. Děd: Křížová cesta života Ernsta Hollitzera II., J. Boukal: Jan z Vřesovic
(† 1478). Ve stínu slavného otce
PPŽ 2015/4
V. Vašek: Dobývání ledu v kronice novoveského zapisovatele Eduarda Mertena, J. Pachner: Řádová
komenda a fara v Býčkovicích (vztahy s komendou v Chomutově)

Akvizice
V r. 2015 byla muzejní sbírka rozšířena v těchto podsbírkách:

archeologická
botanická

počet přírůstkových čísel
7
6

počet předmětů
8
1350

cín
etnografická
faleristika
hodiny
lapidárium
lékárna
militaria
místní tisky
časopisy
nábytek
negativy a diapozitivy
nové dějiny
numismatika
písemnosti a tisky
posamenty
textil
výtvarné umění obrazy
Celkem

1
28
15
4
5
1
4
26
6
1
35
8
2
20
1
4
24
198

1
28
15
4
5
1
6
26
6
1
126
25
2
20
1
15
24
1664

Vyřazení

etnografická

1

1

Činnost odborných oddělení
ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ – PhDr. Ondráčková
SBÍRKY
Fond Chomutov
- nálezy z výzkumu v Nezabylicích 2010–2015 – evidence, fotodokumentace, konzervace
- výběr materiálu pro konzervaci v laboratořích ArÚ Praha, ZČM Plzeň a RM Teplice
- zápis nově získaných předmětů do evidence a jejich fotodokumentace (7 př. čísel – 8 kusů)
- revize kovových předmětů a jejich uložení (PVC sáčky, folie Branocol, uzavřené plastové krabice)
- nálezy z výzkumu v Chomutově – Žižkovo náměstí: řešení nesrovnalostí s vedoucím arch. výzkumu
P. Lisskem a M. Sýkorou (ÚAPP Most)
- revize a příprava k inventarizaci fondu CV-N: Lestkov, Kralupy, Libouš/Lužice a Přísečnice – řešení
nesrovnalostí s E. Černou, Z. Smržem a M. Sýkorou z ÚAPP Most
revize CV-S:
- nová lokace (umístění kovů do krabic se silikagelem), nové kulturní učení apod., fotodokumentace
starého fondu CV-S (keramika lokality A-P 957 fotosnímků, ostatní předměty 649 fotosnímků)
PÉČE O SBÍRKY
- průběžná kontrola obou depozitářů a půdy
- kontrola uložení kovů
VÝSTAVY
- výběr, zapůjčení předmětů pro výstavy:
Čechy/Böhmen – domov i Heimat (OM v Chomutově)

Staré pověsti české (MM Ústí n. L.)
PRŮZKUMY A VÝZKUMY
- dohled při stavebních pracích ve sběrné oblasti muzea
- výzkum pohřebiště z doby římské Nezabylice ve spolupráci s ÚAPP Most a Instytutem Archeologii
Uniwersytetu Rzeszowskiego
OSTATNÍ
- prezentace výzkumu v Nezabylicích 2011-2014 na kolokviu Archeologické výzkumy v Čechách (NM
Praha, spolu s M. Půlpánem a A. Reszczyńskou)
- konzultace k diplomovým a seminárním pracím
- jednání s detektoráři
- účast na jednáních KOSA
- studium odborné literatury
- odborný výklad v expozici a semináře v depozitáři
- běžná agenda
PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ - Ing. Ondráček
SBÍRKY
 botanická
vlastní sbírkotvorná činnost
1 150 ks herbářových položek
nákup, dary, výměna
200 ks herbářových položek
celkem
1 350 ks herbářových položek
 všechny přírůstky sbírkového fondu Herbáře jsou průběžně zapisovány do I. stupně muzejní
evidence
 preparace herbářových položek – 1 150 ks (vlastní sběry – vyšší rostliny, lišejníky)
 vymrazování herbářových položek - plánované, nové přírůstky, houby, podezřelé; - celkem 153
krabic
 chemicky ošetřeno 120 ks nových mykologických přírůstků
 přeloženo 1 441 ks herbářových položek, nalepit schédy, razítkovat archy, naskládat obálky,
nalepit rostliny, třídění herbářových položek dle čeledí, rodů a druhů
 preventivní prohlídky (botanika) - 22 krabic (houby)
 zápůjčky herbářového materiálu: zapůjčeno 3 034 ks herbářových položek (vyšší rostliny, houby)
 geologická
 revize nezpracovaného geologického materiálu (třídění, čištění, uložení, evidence atp.) – do
pomocné evidence zapsáno 18 vzorků
CES



Inventarizace pro CES – podsbírka Botanická: inventarizace byla přesunuta do roku 2016 (velké množství zapůjčených herb. položek, velký objem práce se zápůjčkami)
Katalogizace – podsbírka Botanická 6 přír. čísel, tj. celkem 1 441 herbářových položek

GRANTY A VÝZKUMNÉ ÚKOLY
 Výzkum a management ohrožených druhů rostlin – spoluřešitel
Koniklec otevřený (Pulsatilla patens) – druh chráněný EU – intenzivní a extenzivní monitoring lokalit
v S a SZ Čechách; intenzivní monitoring – Krásná Lípa, Dubina I-IV, Humnický vrch, Holý vrch, Tobiášův
vrch, Zvoníčkov; extenzivní monitoring – Pastviny, Havraň, Jindřichov I-IV, Borečský vrch, Hradiště,
Křížová hora (nově ověřená lokalita!)

Monitoring v roce 2015 byl prováděn přibližně ve stejném rozsahu jako v předcházejících letech.
 Komentovaný černý a červený seznam květeny severních Čech – hlavní řešitel
Zahájeny práce na zpracování seznamu a komentářů, kontakty osob, návrhy provedení, plán na rok
2016 atp. Termín dokončení – listopad 2016.
 Současné rozšíření a ochrana hadího mordce šedého (Podospermum canum) a h. m. dřípeného (Podospermum laciniatum) v SZ Čechách
Determinace lokalit starý sběrů uložených v Národním muzeu a v herbáři PřF UK nebyla dosud dokončena. Publikace výsledků přesunuta do roku 2016.
 Zhodnocení stavu populací (vybraných) rostlinných druhů na území Ústeckého kraje
Z KÚ nebyly vzneseny žádné potřeby pro zpracování nových druhů. Byl zadán kompletní seznam
ohrožené květeny.
Ostatní výzkumné úkoly jsou zastřešeny pod úkolem
 Floristický a fytogeografický výzkum Krušných hor a SZ Čech
dílčí úkoly:
 Botanický průzkum lokalit s výskytem vápence (vápenek) v Krušných horách
V roce 2015 proběhlo jednání s partnery v Sasku. Bylo dohodnuto, že projekt dále pokračovat nebude. Získaná floristická data budou doplněna a publikována samostatně, popř. kompletována pro českou stranu pohoří (houby, mechy, lišejníky, vyšší rostliny).
 Rod Alchemilla (kontryhel) v Krušných horách
V roce 2015 bylo sebráno a determinováno cca 41 položek rodu Alchemilla. Průzkum byl zaměřen na
oblasti zkoumané v jiných projektech (vápenky, ložiska vápence, lokality vzácných rostlin), málo známé oblasti (střední polohy, sušší stanoviště …) a kritické taxony.
Příprava map rozšíření jednotlivých taxonů v Krušných horách vázne na výběru vhodné digitální podkladové mapy a programu. Vypisováni mapovacích čtverců: Alchemilla effusa, A plicata.
 Orchideje Krušných hor
Zahájena jednání s partnerem na německé straně Krušných hor (Wolfgang Riether Lebensraum
Erzgebirge). Probíhá:
- vypisování historických údajů z literatury, revize části herbářových položek z herbářových sbírek PR,
PRC, LIT.
- ověřování historických lokalit v terénu a průzkum perspektivních stanovišť (vápence, odvaly, lada …)
 Fenomén primárního bezlesí v Krušných horách (niva Flájského potoka)
Dokončeny revize taxonů a výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů. Výsledky budou publikovány v roce 2016
 Pomístní jména rašelinišť Krušných hor a jejich lokalizace
- spolupráce na úkolu dohodnuta s Anke Haupt (Naturpark Erzgebirge). Zahájení prací, návrh tabulek
editoru, postupu prací; konzultace, ukázky …
 Květena Přírodního parku Východní Krušné hory
V důsledku přechodu na nový systém sítě chráněných území používaný v zemích EU (soustava chráněných území NATURA 2000) ztrácí kategorie „Přírodní park“ svůj původní význam.
V minulých letech byl zpracován seznam druhů zvláště chráněných, ohrožených a regionálně významných nalézajících se v PP Východní Krušné hory. Všechny botanické údaje získané při průzkumu
budou využity v připravované Květeně Krušných hor. Úkon nadále nebude samostatně uváděn.
 Projekt Handmade Natur
Proběhla tři jednání s partnerem Naturschutzzentrum Erzgebirge Schlettau; projekt byl v průběhu
roku dočasně pozastaven, ubytovací zařízení, seminární a přednáškové místnosti dočasně slouží jako
ubytovna pro uprchlíky. Projekt se musí upravit, v některých bodech i přepracovat.
 Monitoring populací prstnatce bezového v Krušných horách
Zpracování metodiky monitoringu, výběr lokalit, vyhodnocení managementových zásahů a hospodářské činnosti. Úkol bude součástí projektu Handmade Natur.
Lokality: Srní, Boč, Malý Hrzín, Petlery, Domašín, Louchov I, Louchov II, Vysoké, Krásná Lípa, Kamenná

I, Kamenná II, Kamenná III).
Dílčí úkoly projektu Floristický a fytogeografický výzkum Krušných hor a SZ Čech
 PP Krásná Lípa – monitoring populací chráněných druhů (kromě koniklece otevřeného)
- monitoring byl zaměřen na druhy Dactylorhiza sambucina, Hypochaeris maculata, Trifolium montanum, Chamaebuxus alpestris
 plnění databáze Access údaji a nálezy z Krušných hor a SZ Čech (vlastní, literární, herbářové –
vlastní, PRC, PR, SOKO …)
 botanický inventarizační průzkum význačných lokalit v Krušných horách
- zkoumány byly zejména odvaly starých dolů (Zálesí, Potůčky), specifická lada (Horní Blatná), sjezdovky (Jelení) aj.
 mapování a průzkum méně známých lokalit (malá rašeliniště JZ části Krušných hor aj.)
- průzkum rašeliniště Buková dolina (letní aspekt)
 spolupráce s Naturschutzzentrum Erzgebirge Schlettau, Naturpark Erzgebirge Pobershau a
Fachgruppe Botanik Erzgebirge Pobershau.
V letošním roce byly připraveny a realizovány celkem 4 společných česko-německých exkurzí (Naturschutzzentrum Erzgebirge Schlettau, Fachgruppe Botanik Pockau a Naturpark Erzgebirge Pobershau)
Lokality: Mravenčák, Lestkov, Kalek, vápenka u Kalku, Zechengrund u Oberwiesenthalu, Dörfel,
 bibliografie Krušných hor je průběžně doplňována
 z centrálních herbářů podchytit a vypsat jednotlivé lokality pro ohrožené a chráněné druhy
 fotodokumentace druhů, lokalit a stanovišť
OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST
 ve spolupráci se Severočeskou pobočkou ČBS AV byl zpracován plán exkurzí a kurzů (z toho dva
floristické kurzy byly uspořádány v okrese Chomutov – Lesná, Radonice) pro učitele, studenty a
veřejnost - připraveno a v terénu vedeno 24 exkurzí a 1 přednáška – celková účast 498 osob.
Herbář OM je při akcích průběžně doplňován, jsou prohlubovány znalosti o regionu kraje.
 spolupráce se školami – práce v odborné porotě při okresním a oblastním kole biologické
olympiády, konzultace a exkurze pro studenty a veřejnost
 spolupráce s vysokými školami – při konzultacích a oponenturách - VOČ, bakalářské a diplomové práce studentů, recenze
 počet badatelských návštěv nahlášen samostatně
 zpracován floristický průzkum odkaliště elektrárny Tušimice
 přesná lokalizace zvláště chráněných, ohrožených a význačných druhů rostlin (souřadnice zaměřené GPS) – cca 270 záznamů
 bibliografie jednotlivých rostlinných taxonů regionu je průběžně doplňována
 floristické přehledy pro počítačové zpracování byly doplněny o nové přírůstky herbáře a vybrané publikace
 na odbornou expertizu byly zaslány požadované herb. položky - celkem 3034 ks, viz bod Sbírky
VÝSTAVY A EXPOZICE
• stěhování a očistění geologických vzorků v expozici Mineralogický kabinet (po opravě a natření venkovní zdi)
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
 Floristický průzkum břehů VD Nechranice se zaměřením na populaci blešníku obecného (Pulicaria vulgaris Gaertn.) – Severočeskou přírodou
 K výskytu Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata u Jeníkova – Severočeskou přírodou
 Zpracovány recenzní posudky:
- K. Kubát: Linum flavum a Cirsium pannonicum v SZ Čechách
- K. Kubát, I. Machová: Dodatky k výskytu Malus sylvestris Mill. v Ústeckém kraji

- M. Kučerová, I. Machová: Studie agrárních valů a teras v okolí obcí Březno a Velemín v Českém středohoří
- D. Kurjak, B. Slobodník: Kvitnutie a samčí reprodukčný potenciál jasňa mannového (Fraxinus
ornus L.)
OSTATNÍ PRÁCE MIMO PŘÍRODOVĚDNÝ ÚSEK (pouze R. Pašková)
 čištění a počítání střepů
 lepení a doplňování fragmentů nádob
 popisování zlomků keramiky
 mytí vitrín v geologické expozici a expozici Pohledy do pravěku Chomutovska
 pomoc při konferenci, inventarizacích, realizaci a rušení výstav
 pomoc při výstavách a provádění na radnici

Historické oddělení
Mgr. Jiří Kopica
SPRÁVNÍ ČINNOST
 převzetí a inventarizace podsbírky Pohlednice
 převzetí a inventarizace podsbírky Fotografie
 přepracování lokačních seznamů obou podsbírek
VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
 Příprava libreta pro stálou expozici ve sklepích radnice
 Zpovídání pamětníků k tématu „Listopad 1989 na Chomutovsku“
 Spolupráce se skupinou zájemců o historii Vejprtska, realizace výstavních panelů
 Odborná pomoc při realizaci kadaňské vojenské expozice „Na Baště“
KONFERENCE, ODBORNÉ SEMINÁŘE A SETKÁNÍ
 Příprava referátu a vystoupení na konferenci Komotovia
KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Výstavy
 Spolupráce na výstavě „Osobnosti Chomutovska - Generálové Kutlvašr a Eliáš“
 Příprava a realizace 12. muzejní noci „V rytmu swingu“
 Příprava a realizace výstavy „Chomutov za poslední války“
 Příprava a realizace výstavy „In arte voluptas“
 Příprava a realizace výstavy „Měď, stříbro a olovo“
 Příprava a realizace výstavy „Osobnosti Chomutovska – Anton Hieronymus Jarisch“
 Spolupráce na přípravě výstavy „Josef Seidl a Ivo Maria Baierle“
Přednášková činnost
 Zajištění přednášek pro U3V v Kadani – 2 přednášky
Práce s mládeží
 Příprava a realizace Historické regionální soutěže
Ostatní činnosti v zájmu organizace
 Zodpovězení badatelských dotazů zaslaných do muzea mailem, 15 dotazů
 Zpřístupnění podsbírek pohlednice a fotografie výzkumné činnosti badatelů, 6 badatelů

Mgr. Markéta Prontekerová
AKVIZIČNÍ ČINNOST
 Významná akviziční činnost v rámci podsbírky Nových dějin nebyla plánována,
nicméně sbírka se rozrostla díky akvizicím o 25 kusů sbírkových předmětů – jedná
se o odznaky z 2. světové války, mapy se vztahem k regionu a kolekci se známkou
s motivem Chomutova, vydanou k VI. mezinárodní filatelistické výstavě Euregia
Egrensis.
SPRÁVNÍ ČINNOST
Staré tisky
 Přehodnocení nového uložení podsbírky starých tisků nerealizováno – podmínky vyhodnoceny jako přijatelné.
 Sbírkotvorná činnost byla, ve smyslu převodů a odpisů v rámci podsbírek, v současné době
ukončena.
 Vlastní práce se sbírkou - statistická analýza fondu
o Časová struktura sbírky (počet knih z jednotlivých století) – 50%
 Hlubší odborné zhodnocení fondu Starých tisků:
o Pokračování ve spolupráci s knihovnou Národního muzea, knihovnou Akademie věd –
knihovna NM bohužel během roku nereagovala na podněty – 0%
o Navázat kontakt s katedrami knihovnictví VŠ – s návrhem možného tématu bakalářské či diplomové práce – byly osloveny všechny vhodné katedry VŠ 100%
 Zhodnocení fyzického stavu jednotlivých starých tisků a rukopisů a vytvoření podkladů
k jejich eventuálnímu zrestaurování – 100%
Nové dějiny
 Sbírkotvorná činnost:
o Ačkoliv nebyla významnější práce s podsbírkou plánována došlo k dalšímu posunu ve
vývoji sbírky díky nástupu kolegy Pavla Simeta – založení podsbírky Faleristiky
o postupné uspořádávání fondu Nové dějiny – příprava předání části podsbírky Nové
Dějiny – odznaky do podsbírky Faleristiky
o Archivace propagačních materiálů města Chomutova
 Katalogizace nových přírůstků v I. i II. stupni evidence - 25 ks – 100%
 Katalogizace odznaků od Norberta Zemana (166 ks) – v přípravě na předání do Faleristiky převedeno do podsbírky – 100%
 Bach:
o Postupné vkládání obrázků do databáze – u nových sbírkových předmětů – 100%
o Převod karet II. stupně do databáze Bach - u nových sbírkových předmětů – 100%, u
původních 10%
 Zápis nových předmětů z pomocné evidence do digitální podoby – 0%
 Kontrola fyzického stavu jednotlivých sbírkových předmětů – 50%
 Sbírkotvorná činnost na období 2015 – 2020:
o statistická analýza fondu - vytvoření přehledné časové a tematické struktury – 0%
o návrhy na další směry možné akvizice – viz akvizice výše – 20%
o fyzické nové uspořádání sbírky – příprava převedení odznaků - 50%
o vytvoření lokačního seznamu – 0%
o kompletní zpracování pomocné evidence a její sjednocení v rámci depozitáře ND – 0%

VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
 Nakládání s civilním obyvatelstvem Chomutova v poválečném období odsunu
 zpracování nové archivní dokumentace, vzpomínek pamětníků a přímých
účastníků chomutovských událostí
 Získání nové literatury – Zůstali tu s námi (Antikomplex); Průvodce českými
dějinami 20. století (Fr. Emmert),
 Postupné zpracovávání vzpomínek pamětníků mimo sbírkovou evidenci
 Získávání dalších pamětníků i vzpomínek pamětníků z jiných zdrojů
 Vytěžení vzpomínek jako jednoho ze zdrojů při tvorbě textů výstavy
Chomutov za poslední války: Spolek – pondělní setkání muzeum CV, paní
Hana Záleská, Jirkov



Pokračování úkolu i v období 2015 - 2020
Výstup VVÚ – texty výstavy, celkové shrnutí, podklady pro články nebo celou publikaci – 50%



Tradiční lidová kultura v současném období
 Podpisová akce – s nositeli nehmotného kulturního dědictví – souhlas
s evidencí jejich tvorby jako nehmotného kulturního dědictví našeho regionu
 Návrhy na další akvizice práce nositelů - uchování dokladů nehmotného kulturního dědictví (oslovení betlémářů a zakoupení jejich děl)

PROJEKTY
Práce na žádosti v programu Interreg V A na podporu přeshraniční spolupráce 2015 mezi Svobodným
státem Sasko a Českou republikou.
Příprava podkladů pro část projektu – historická expozice ve sklepeních na radnici
 Sumarizace předmětů z našich sbírek
 Základní scénář nové expozice
 Příprava podkladů k libretu expozice (plány, mapy, fotodokumentace)
 Oslovení odborné veřejnosti ke konzultaci příprav – architekti
 Jednání o průběhu a harmonogramu se zástupcem města Chomutova
 Vytvoření návrhu libreta expozice k jednání
KULTURNĚ-VÝCHOVNÁ ČINNOST
Výstavy
 příprava a realizace Chomutov za poslední války a příprava a realizace 12. Muzejní noci –
Chomutov za poslední války
o realizace výstavy (koncepce a scénář výstavy, kompletní textová část, zajištění hmotových částí výstavy ze sbírek soukromých osob i institucí, vlastní instalace výstavy
o časový harmonogram – naplnění programu
o technické zajištění
o pozvánka a plakát
o propagace na základních a středních školách – nabídka komentovaných prohlídek
o realizace komentovaných prohlídek pro školy
o realizace semináře pro učitele k tématu výstavy
o organizační zajištění vlastního průběhu celé akce
o následná likvidace výstavy
 Zajištění výstavy Společenské, kulturní a ideové transfery
o Přivezení a odvoz výstavy
o Realizace plakátu a pozvánky
o doplnění doprovodných 3D předmětů k doplnění výstavy
o Realizace výstavy






o Informační mail – novináři
o Informační mail školy – edukační program na Transfery
Příprava podkladů pro výstavu Vánoce v muzeu – Třebíčské betlémy
výstava Josef Opitz
o zajištění zápůjček výstavy do dalších institucí (Podřipské muzeum Roudnice)
průběžná příprava a vyhledávání témat výstav na rok 2016
posouzení využití sbírkových předmětů v rámci výstavní činnosti

Účast na odborných seminářích, konferencích, kolokviích a výstavách:
 Výstava Ad Gloriam Dei – Severočeská galerie Litoměřice
 Výstava Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300 – Praha
 Výstava ČESKÉ MODERNÍ UMĚNÍ 1922-1980 – Teplice
 Výstava Zlomená křídla – Američtí letci nad Sudety – Ústí nad Labem
 Odborný seminář - Péče o knihovní a archivní fondy – Broumov
 Konference Monumenta Viva – Péče o kulturní dědictví v oblasti bývalých Sudet - Chomutov
 Vyhodnocení soutěže AMG Gloria Musaealis – předávání cen
 Kurs kreativního psaní – Praha
 Odborný seminář – Dětství ve středověku a novověku – Praha
 Akreditovaný seminář pro učitele – Rok 1945 – Chomutov
 Akreditovaný seminář pro učitele – Obrazy války – Chomutov
 Konference Comotovia 2015 – Chomutov
 Workshop – Městské lázně Chomutov – Chomutov
 Výstava Bez hranic. Umění Krušnohoří mezi gotikou a renesancí – Praha
 Přednáška – E. Munch – Blatno
 Seminář – Dotační tituly města Chomutova na rok 2016
Přednášky
 komentované prohlídky Chomutov za poslední války
 komentované prohlídky v rámci Mezinárodního dne památek a sídel
 přednášky – Pracovní příležitosti v Krušných horách v historii (Kalek, Načetín, Místo, Březno,
atd.)
 přednášky – Vánoční tradice v Krušných horách (Kalek, Načetín, Místo, Březno, atd.)
Editační a publikační činnost
 sborník z konference „Josef Opitz a umění na Chomutovsku a Kadaňsku 1350 – 1590“ o kompletní realizace sborníku
o zajištění odborného hodnocení (recenzentů)
o zajištění překladů do CZ/DE
o realizace všech doprovodných textů
o příprava všech příspěvků a jejich příloh k tisku
o zajištění návrhu na grafické zpracování sborníku
o komunikace se všemi přispěvateli – řešení jejich dotazů a připomínek
o zajištění licenčních práv na použití fotografií
o vícekolové korektury textu
o vyhledávání dalších možných zdrojů financování – podání žádosti o dotaci na město
Chomutov – 100.000,- Kč
 publikace „Olympionici Chomutovska“
o získání partnera pro realizaci – finančně i spoluprací se podílí město Chomutov – zajištění finanční podpory města Chomutova – téměř v plné míře (náklady na knihu nese muzeum pouze v nákladech na korektury textové části)
o oslovení Českého olympijského výboru s žádostí o záštitu

o

kompletní realizace publikace

Ostatní činnost
 Příprava podkladů a finalizace přihlášky do soutěže Gloria Musaealis – kniha roku
 Řešení problému se systémem Bach
 Příprava podkladů do nákupní komise
 Korespondence a zpracování odborných dotazů ohledně dějin našeho regionu
 Podklady pro aktualizaci informací na webových stránkách muzea
 Správa Facebooku muzea – doplňování aktuálních informací, pozvánky na výstavy a další muzejní akce, fotografie z konaných akcí - za všechny oddělení muzea 100%
 Zajištění organizace zahraničních návštěv
 Zpracování výběru sbírkových předmětů pro dr. Ch. Hoyera, Berlín
 Administrativní práce, školení bezpečnosti práce, školení řidičů

Mgr. Pavel Simet
PRÁCE SE SBÍRKAMI













předání a inventarizace celé podsbírky Numismatika
předání a inventarizace celé podsbírky Militaria
založení nové podsbírky Faleristika
do podsbírky Faleristika přidáno 15 nově zakoupených předmětů (zapsána přírůstková i inventární čísla) – všechny nafotografovány
do podsbírky Militaria přidáno 5 nově zakoupených předmětů (zapsána přírůstková i inventární čísla)
u podsbírky Militaria doplněna pomocná evidence o restaurátorské a konzervátorské zprávy
– 32 ks
u podsbírky Militaria došlo k nafocení všech předmětů uložených v depozitáři (569 předmětů)
u podsbírky Militaria vytvořena nová přehledná digitální evidence využívající pro přehlednost
fotografie všech předmětů z depozitáře Militaria
u podsbírky Numismatika došlo k nafocení všech předmětů uložených v depozitáři (1 217
předmětů)
u podsbírky Numismatika vytvořena nová přehledná digitální evidence využívající pro přehlednost fotografie všech předmětů z depozitáře Numismatika
zapůjčení (4 předměty) a vyzvednutí (3 předměty) předmětů od restaurátora zbraní pana
Hurdy v Pelhřimově
vytvoření lokačního seznamu v depozitáři Militaria

KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Výstavní činnost:
 příprava realizace výstavy o mincovnictví Karla IV. (březen 2016) – shromažďování informací
a předmětů, příprava textů, konzultace se spoluautorem V. Pintou
 spolupráce na programu 12. muzejní noci „V rytmu swingu“
 spolupráce na výstavě Chomutov za poslední války
 spolupráce na výstavě In arte voluptas
 spolupráce na výstavě Jindřich Vytiska – obrazy
 zpracování výstavky osobnosti Chomutova – básník Jiří Žáček
 realizace křtu publikace Puškařství ve Vejprtech
 spolupráce na výstavě Měď, stříbro a olovo
 spolupráce na výstavě Josef Seidl a Ivo Maria Baierle (ne)známí jirkovští rodáci




spolupráce na výstavě Poklady středověkého umění
spolupráce na výstavě Vánoce v Muzeu – Třebíčské betlémy

Přednášky, Práce s mládeží
 představení publikací muzea v rámci univerzity třetího věku – SKKS Chomutov
 příprava a realizace akce pro děti Historická regionální soutěž

Ostatní činnosti v zájmu organizace
 odborná práce s detektoráři
 zodpovídání badatelských dotazů
 pomoc při kontrole a instalaci našich předmětů gotického umění v Národní galerii v Praze
 studium na Škole muzejní propedeutika AMG 2015
 práce na přípravách projektu muzea na zřízení stále expozice středověku v prostorách sklepení radnice v Chomutově

ODDĚLENÍ PRO UMĚNÍ A ŘEMESLA
Mgr. Milena Bílková, Th.D.

SPRÁVNÍ ČINNOST
Převzetí pracoviště
 základní seznámení s pracovišti muzea a se sbírkovým fondem
 zaučení do povinností v expozici radnice – průvodcovský režim, administrativa, převzetí složek s dokumentací, seznámení s pravidelnými povinnostmi a akcemi během roku, poučení o
přípravách výstav (především vánoční výstavy)
 převzetí podsbírky lapidárium od Mgr. Renáty Klucové, seznámení s dalšími plány práce se
sbírkou
KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Odborná a výstavní činnost
 spolupráce na korekturách sborníku Josefa Opitze
 spolupráce na přípravě textů k výstavě Poklady starého umění z Národní galerie v Praze
(s Renátou Klucovou)
 psaní textů pro výstavu Vánoce v muzeu – Třebíčské betlémy, spolupráce při instalaci výstavy
Miroslava Brůnová
SPRÁVNÍ ČINNOST
Evidence sbírek
 Evidence sbírek I. 1 př. č. – 1 ks podsbírka Posamenty, 4 př. č. – 15 ks podsbírka Textil
 Inventarizace sbírkového fondu podsbírky Textil – 278 př. č., 387 inv. č., 456 kusů
 Zapsáno do BACHu 60 karet podsbírky Posamenty
 započalo odborné zpracování podsbírky Posamenty, včetně doplnění datací a chybějících fotografií - volné navázání na projekt Barbara Uthmann. Materiály byly použity na výstavě o
textilním průmyslu ve Vejprtech (Vejprty, srpen- říjen).
Depozitární režim a zabezpečení sbírek
 Preventivní prohlídky sbírky Posamenty a Textil - průběžně celoročně
 Depozitární režim, ochrana a zabezpečení sbírek – průběžně celoročně

KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Výstavy a akce
 Příprava a zajišťování vernisáží k výstavám v Domě Jiřího Popela, organizace provozu v Den
památek a sídel a Dny evropského dědictví
 Pomoc při realizaci výstav pořádaných muzeem
 Autor a realizace doprovodné vánoční výstavy

Návštěvnický provoz
 Prezentace výstav a expozic návštěvníkům, odborná průvodcovská činnost
 Dohled nad stavem výstav a expozic
 Prodej publikací a upomínkových předmětů
MUZEJNĚ-PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Práce s dětmi v expozici Svět Krušných hor
Autor i realizace programů
Květen – program Horníci a jejich přátelé - 45 dětí
Červen – program Noemova archa - 45 dětí
Listopad – program Na Vánoce dlouhé noce – 94 dětí
Prosince – program Na Vánoce dlouhé noce – 221 dětí
Práce s dětmi v expozici Pohledy do pravěku
Autor i realizace programu
- 14. 8. Příměstský tábor – program Procházka pravěkem, aneb pravěk není pouze doba ledová – 8 dětí, 4 dospělí
- Září, říjen až listopad – Program pro MŠ, ZŠ a SŠ - Procházka pravěkem, aneb pravěk není
pouze doba ledová – účastnilo se 426 dětí
- Listopad 2015 - regionální historická soutěž Regionální dějiny II. (30 dětí)
V roce 2015 navštívilo v Oblastním muzeu v Chomutově speciální programy pro školy nebo prohlídky s pracovními listy 869 dětí.
Práce s veřejností (rodiny s dětmi, senioři) v rámci speciálních projektů
 Kreativní soboty – únor 2 dospělí, 4 děti, březen 3 dospělí, 3 děti, duben 7 dospělých, květen 9
dospělých, 7 dětí, červen 7 dospělých, 1 dítě, říjen 4 dospělí, 3 děti, listopad 6 dospělých, 3
děti, prosinec 3 dospělí, 5 dětí
V roce 2015 navštívilo Rodinné kreativní soboty celkem 41 dospělých a 26 dětí.
 Každé pondělí od 13. 00 do 15. 00 schůzky německé menšiny (6 osob)
Podpora zájmové činnosti v udržování tradičních rukodělných technik
 Klub šité krajky Chomutov – pravidelné schůzky 1x za 14 dní
Leden 24 účastnic, únor 24 účastnic, březen 36 účastnic, duben 24 účastnic, květen
23 účastnic, červen 20 účastnic, říjen 20 účastnic, listopad 20 účastnic, prosinec 20 účastnic
Celkem v roce 2015 navštívilo klub šité krajky 211 účastnic
 Patchwork – pravidelné schůzky 1x za 14 dní (pokročilí, začátečníci)
Leden 20 účastnic, únor 20 účastnic, březen 20 účastnic, duben 22 účastnic, květen
18 účastnic, červen 16 účastnic, říjen 32 účastnic, listopad 28 účastnic, prosinec 29 účastnic
Celkem v roce 2015 patchwork navštívilo 203 účastnic
 Textilní workshopy - kreativní týden – srpen – 24 dospělých, 5 dětí

ODBORNÁ ČINNOST
Dokončení projektu 500 let Barbary Uthmann, roztřídění sebraných materiálů a zjištěných informací.
Studium VOŠ Pedagogická Most
Mgr. Jan Hirsch
SPRÁVNÍ ČINNOST

Evidence sbírek I. stupně
-

Fond Etnografie: 28 přírůstkových čísel, 28 ks
Fond Lékárna: 1 přírůstkové číslo, 1 ks
Fond Hodiny: 4 přírůstková čísla, 4 ks
Fond Cín: 1 přírůstkové číslo, 1 ks
Fond Nábytek: 1 přírůstkové číslo, 1 ks

Evidence sbírek II. stupně
-

Fond Etnografie: 36 inventárních čísel, 28 ks (veškeré nové přírůstky, splněno na 100 %)
Fond Lékárna: 1 inventární číslo, 1 ks (veškeré nové přírůstky, splněno na 100 %)
Fond Hodiny: 4 inventární čísla, 4 ks (veškeré nové přírůstky, splněno na 100 %)
Fond Cín: 1 inventární číslo, 1 ks (veškeré nové přírůstky, splněno na 100 %)
Fond Nábytek: 1 inventární číslo, 1 ks (veškeré nové přírůstky, splněno na 100 %)

Preventivní prohlídky
- Prováděno průběžně celoročně

Depozitární režim a zabezpečení sbírek
- Měření teploty a vlhkosti
- Zabezpečení sbírek při zednických pracích v místnosti č. 16 (Nábytek) a následná pomoc při
úklidu
KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST

Výstavy a akce
-

Pomoc při likvidaci výstavy Vánoce v muzeu 2014
Prohlídka historického jádra Chomutova (9. tř., ZŠ Zahradní)

NĚMECKO-JAZYČNÁ KOMUNIKACE MUZEA

Tlumočení
- Návštěvy německých odborníků a spolupracovníků muzea, akce mimo muzeum ve spolupráci
s Němci, vyřizování německých telefonátů a elektronické pošty

Překlady
-

Překlad textů a popisek výstavy Čechy / Böhmen – domov i Heimat
Překlad textů výstavy In Arte Voluptas (Schlaraffia)
Překlad textů výstavy Cu, Ag a Pb (Barbara Uthmann jako horní podnikatelka)
Spolupráce s M. Prontekerovou na vzniku něm. brožurky k výstavě Chomutov za poslední války
Spolupráce s R. Lichtenberkovou na vytváření rejstříku článků krajanských novin Komotauer
Zeitung v počítačovém programu Clavius (ročníky: 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992,
1991, 2015)

OSTATNÍ
- sepsání žádosti o povolení vývozu sb.předmětů do Německa (Annaberg, květen-září 2016)
- kontrola dlouhodobých zápůjček v Lesné, na Červeném hrádku a v Zooparku Chomutov

Radek Zozulák
AKVIZIČNÍ ČINNOST
- v roce 2015 bylo do sbírky výtvarného umění získáno 24 ks sbírkových předmětů
SPRÁVNÍ ČINNOST

Evidence sbírek II. stupně
- fond Obrazy – 141 karet II. stupně
Inventarizace sbírek
- plánovaná inventura podsbírky Plastiky nebyla v roce 2015 provedena
z důvodu nárůstu neplánovaných prací při přípravě výstavy obrazů Jindřicha
Vytisky.
Konzervace sbírek
- V roce 2014 byl proveden konzervační zásah na 13 ks sbírkových předmětů:
- etnografie – 5 ks
- obrazy – 4 ks
- nábytek – 1 ks
- zbraně – 3 ks
Restaurování sbírek
- v roce 2015 bylo ukončeno plánované restaurování 7 obrazů Křížové cesty.
DEPOZITÁRNÍ REŽIM A ZABEZPEČENÍ SBÍREK
- pravidelné sledování vlhkosti a teploty vzduchu v depo Obrazy, Plastiky a Miniatury, v
případě nutnosti jejich regulace na optimální podmínky
- vytvoření ochranných papírových rámů na obrazy – 1 ks
- vytvoření ochranných paspart na grafické listy – 44 ks
- asistence při balení exponátů zapůjčených na výstavu do Národní galerie v Praze (následná kontrola po převozu při vybalování v prostorách Valdštejnské jízdárny)

KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Výstavy
- pomoc při instalaci a likvidaci výstav:
- Kamil Sopko – retrospektivní výstava obrazů k 75. výročí narození
- autorská výstava. V rámci výstavy se uskutečnila přednáška K. Sopka –
Biblické výjevy v linorytech
- Jeden Jágr za dva Kaše
- Stopy času. Z jiných světů
- Společenské, kulturní a ideové transfery
- Lidé a události (Kutlvašr, Eliáš)
- Čechy/Böhmen – domov/Hiemat
- Chomutov ve dnech války
- In arte voluptas
- Jindřich Vytiska – obrazy
- autorská výstava; ve spolupráci s SKKS v Chomutově
- Měď, stříbro, olovo

-

Lidé a události (Jariš, Žáček)
Neznámí jirkovští rodáci J. Seidl, I. M. Baierle
Poklady středověkého umění ze sbírek Národní galerie v Praze
Vánoce v muzeu

Pomoc při akci:
- přednáška K. Sopka Biblické výjevy v linorytech
- Muzejní noc
- oficiální křest knihy Všemu světu na útěchu při příležitosti získání ocenění Gloria
musealis 2014 muzejní publikace roku
VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST

Odborná činnost
- poskytnutí odborných informací badatelům
- započata práce na katalogu prací akad. mal. Kamila Sopka
Romana Lichtenberková
AKVIZIČNÍ ČINNOST
- Průběžné doplňování fondu Místních tisků, Místních tisků časopisů a Písemností a tisků (MT,
MTč a DT-pp)
- Místní tisky – získávání chybějících děl regionálních autorů
SPRÁVNÍ ČINNOST
Evidence sbírek I. stupně
Místní tisky
26 př.č. …………………..
Místní tisky a časopisy
6 př.č. ………………….
Písemnosti a tisky
20 př.č. ………………….
Evidence sbírek II. stupně
Místní tisky
26 př.č.
26 inv.č.
Místní tisky a časopisy
6 př.č.
6 inv.č.
Písemnosti a tisky
20 př.č.
20 inv.č.
(evidence sbírek – všechny nové přírůstky byly zkatalogizovány – 100%)
Preventivní prohlídky
Prováděno průběžně celoročně

26 ks
6 ks
20 ks
26 ks
6 ks
20 ks

DEPOZITÁRNÍ REŽIM A ZABEZPEČENÍ SBÍREK
Kontrola měření teploty a vlhkosti v depozitářích
OSTATNÍ
Oprava drobných defektů na knihách v odborné knihovně
Inventarizace DKP

VĚDECKOVÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
Odborná činnost
- Doplňování knižního fondu – 170 ks a jeho zpracování katalogizací – 170 přír. čís.
(všechny nové přírůstky byly zkatalogizovány – 100%)
Průběžné přepisování katalogizačních lístků ze jmenného katalogu knihovny do programu
Clavius

Katalogizace článků z novin a časopisů vztahujících se k historii chomutovského regionu
Zajištění Meziknihovní výpůjční služby – evidence meziknihovních služeb
Vedení přírůstkové knihy, výpůjčního sešitu, badatelských listů, čtenářských průkazek, půjčování knih a psaní upomínek
- Odborné konzultace s badateli a čtenáři
počet badatelů a čtenářů – 86
počet výpůjček - 190
- Zajišťování kopírovacích služeb pro čtenáře a pro muzeum (evidence placených kopírovacích
služeb pro DILII)
- Zasílání povinných a autorských výtisků periodik a knih
- Zajištění výměny publikací a periodik vydávaných muzeem
- Nabídka nových publikací vydaných OM Chomutov prostřednictvím databáze České knihy
- Spolupráce s Národní knihovnou ČR – přivěšování sigly CVE001 knihovny OM Chomutov
v Souborném katalogu NK ČR
- Zajištění zprovoznění online katalogu muzejní knihovny získaného z dotace VISK3 pro rok 2015
- Sepsání přílohy „Zhodnocení projektu“ k vyúčtování finančních prostředku poskytnutých
pro rok 2015 z VISK3
- Vypracování žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Informačního centra veřejných
knihoven v rámci programu VISK3 pro rok 2016 na „Přechod KS Clavius z formátu
UNIMARC na MARC21“
- Účast na školení zaměřené na nová pravidla RDA v Severočeské vědecké knihovně v Ústí
nad Labem (9.3. 2015)
- Účast na přednášce Knihovny.cz – centrální portál českých knihoven v SVK v Ústí n.
Labem (14.10.2015)
- Účast na semináři Z Ústí až na měsíc: region a centrum v současné české literatuře v SKKS
v Chomutově (3.11.2015)
- Účast na Semináři Souborného katalogu ČR v Městské knihovně v Praze (27.11.2015)
- Přiřazování ISBN na publikace vydávané Oblastním muzeem v Chomutově
- dokončení digitalizace 7 ks katalogů Josefa Opitze ze sbírky Místních tisků
-

KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Výstavy
- Zapůjčení 13 ks sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Místní tisky na výstavu
„Čechy/Böhmen – domov i Heimat“

TECHNICKO-SPRÁVNÍ ODDĚLENÍ – Hugo Sedláček
FOTODOKUMENTACE
- Fotodokumentace sbírkových předmětů
Archiválie, Cín, Obrazy, Plastiky
- Fotodokumentace památek
Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří,
obce Chomutovska + okolí - Bílence, Blatno, Boleboř, Březno u Chomutova, Celná,
Čejkovice, Černýš, Dolany, Dolina, Droužkovice, Emanuelův Dvůr, Hora Sv.Šebestiána, Horní
Halže, Hrušovany, Kotvina, Křimov, Libědice, Louchov, Malé Březno (MO), Málkov, Menhartice, Mýtinka, Nová Víska u Domašína, Okounov, Otvice, Perštejn, Pětipsy, Podlesice, Pohraniční, Radechov, Reitzenhain (SRN), Rusová, Spořice, Stráž, Strupčice, Sušany, Široké Třebčice,
Údlice, Úhošťany, Veliká Ves, Vintířov, Volyně, Všestudy, Vysočany,

obce Doupovska - Březina, Bukovina, Doupov, Hluboká, Hora, Hrzín, Humnice, Kostelní Horka,
Litoltov, Maleš, Martinov,Oleška, Svatobor, Telcov, Tocov, Tunkov, Zakšov,
Žďár
- Etnograficko - historický výzkum regionu - fotodokumentace současného stavu osídlení
- V roce 2015 jsem pokračoval ve vyhledávání a dokumentaci drobných církevních památek v
krajině (kříže, kapličky, smírčí kříže a odpočivné kameny atd.). Tento soubor tvořený současnými
fotografiemi zachycujícími aktuální stav památek je průběžně doplňován o získané historické fotografie. Tím tento soubor ukazuje nejen jak se mění stav sledovaných památek, ale je i tvořen
záběry dnes již neexistujícími, nebo z důsledku těžby přemístěnými, symboly krajiny. Takto tvořený materiál jsem pro přehlednost a snadnější využitelnost pro výstavní, nebo publikační účely
rozdělil do šesti částí, přičemž část šestá, Sochy světců, je dále dělena.
1. Smírčí kříže a odpočivné kameny (dokončeno – dle situace aktualizováno)
2. Kamenné, kovové a dřevěné kříže (dokončeno – dle situace aktualizováno)
3. Boží muka (dokončeno – dle situace aktualizováno)
4. Kapličky (přípravná fáze)
Kaple zastavení Křížové cesty (dokončeno – dle situace aktualizováno)
5. Kostely (přípravná fáze)
6. Sochy světců
Všechny sledované památky jsou rovněž dokumentovány po případném restaurátorském zásahu,
nebo přemístění.
V roce 2015 po cca 15 letech pokračovala fotodokumentace stavu hřbitovů, i hřbitovů, či míst,
kde se nacházely, v zaniklých obcích. Fotodokumentace byla prováděna v obcích bývalého okresu
Chomutova i v zaniklých obcích Doupovských hor. Byla prováděna též fotodokumentace starých
památníků, pomníků či náhrobních kamenů.
V roce 2015 byla veškerá fotodokumentace památek pořizována s prostorovým zaměřením.
-

-

-

-

Fotodokumentace života (kulturní, politické a sportovní akce)
- 01 Chomutov - „Chomutovské slavnosti 2015“ (25.-26.4.)
- 02 Chomutov - „OTEVŘENO 2015“ (červen)
- 03 Chomutov- Vzpomínkový akt u památníku německých spoluobčanů (9.6.)
04 Chomutov- „COMOTOVIA 2015“ (3.11.)
Foto - publikace
- Příprava publikace „Březno u Chomutova“
- Foto do propagačních tisků, plakátů, pozvánek aj. pro potřeby Magistrátního úřadu v
Chomutově, městských a obecných úřadů, dále pak Krajského úřadu Ústeckého
kraje a Oblastního muzea v Chomutově.
Fotodokumentace – příroda
Fotodokumentace přírody se dále věnovala převážně vodním plochám a tokům v Krušných horách na okrese Chomutov, dále pak stávajícím i nově vyhlášeným přírodním rezervacím a památkám.
Veškerá fotodokumentace přírodních poměrů byla pořizována s prostorovým zaměřením.
Fotodokumentace - činnost OM v Chomutově
Dokumentovány byly všechny výstavy a akce
Práce ve fotoarchivu
- popis, dle výběru vyhotovení digitálních kopií ze starých negativů
- určování starých pozitivů, popř. předání do sbírky starých fotografií

určování starých negativů a jejich následné zařazení do sbírky negativů a diapozitivů
(Ng)
- doplňování seznamu nejstarších negativů
- práce při úpravách digitálních fotografií, jejich popis, řazení a zálohování
- práce ve fotoateliéru
- práce při zhotovování pozitivů (popř. digitalizace) ze starých negativů ze sbírkového
fondu Negativy a diapozitivy (Ng) i z fotoarchivu Oblastního muzea (vyhledání, popis,
řazení)
Pozitivy ze starých negativů (digitalizace)
- Chomutov a obce Chomutovska - (Po stopách lidové zbožnosti) - kinofilm+ 6 x 6
- Digitalizace starých fotografií a pohlednic
-

-

SBÍRKY
Katalogizace - podsbírka „Negativy a diapozitivy“ (Ng)

Celkem

přír. č.
35

inv. č.
/

ks
126

V roce 2014 nebyl do muzejní sbírky získán žádný vhodný film z Chomutovska nebo jeho okolí.
Z muzejního fotoarchivu bylo převedeno do podsbírky Negativy a diapozitivy (Ng) 126 negativů na
skleněných deskách, které byly zapsány do I. stupně muzejní evidence sbírek.
Byly prováděny pravidelné kontroly stavu ovzduší a větrání prostoru depozitáře.
PROVOZ MUZEA

-

-

výpomoc (dle potřeby) při realizaci výstav pořádaných Oblastním muzeem
údržba fototechniky a audiovizuální techniky
provozování obsluhy výměníkové stanice
- pravidelné odečty, kontrolní činnost, vedení deníku
- zajišťování revize a oprav - Beta Term
- kontroly odběru tepelné energie a dopouštěné vody v souladu s odběrovým
diagramem
odečty a kontrola odběru elektrické energie a vody
služby v expozici
dokumentace nákupu a evidence osobních ochranných prostředků
pravidelné zajišťování školení řidičů
zajišťování prací související s činností preventisty požární ochrany
- provádění preventivní prohlídky objektů 1x za měsíc se zápisem do požárních
- knih
- kontrola a zajišťování revize hasicích přístrojů
- kontrola a zajišťování revize požárních vodovodů
- zajištění a evidence cvičných požárních poplachů
- zápisy do požárních knih všech důležitých skutečností týkajících se požární
- ochrany (preventivní prohlídky, školení, cvičné poplachy, dokumentace
- požární ochrany revizí a kontrol)

Statistika
Počet zaměstnanců celkem (fyz./přep. stav/odb.)
Počet evidenčních čísel sbírk. předmětů k 31. 12. 2014
z toho digitalizovaných
Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za r. 2014
Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů vyřazených ze sbírky
Počet zkonzervovaných a zrestaurovaných sbírkových předmětů
Počet zpracovávaných vědeckovýzkumných úkolů
Počet badatelských úkonů (návštěvy, dotazy, konzultace apod.)
Počet zápůjček evid. čísel sbírkových předmětů celkem
Počet výpůjček evid. čísel sbírkových předmětů celkem
Počet vydaných neperiodických publikací
Počet uspořádaných výstav v OM
z toho vlastních
z toho převzatých
Počet kulturně výchovných akcí pro veřejnost
Počet sympozií, konferencí a seminářů
Návštěvníci
z toho expozic a výstav
z toho kulturně výchovných akcí
Počet dnů, kdy bylo muzeum otevřeno pro veřejnost
Počet návštěv webových stránek muzea

34/17/13
47933
36201
198
10921
1
43
20
100
4200
823
2
17
11
6
100
4
8919
6629
2290
276
8540

Hospodaření v roce 2015 (v tis. Kč)
Příjmy celkem
Příspěvek na provoz od zřizovatele Ústeckého kraje
Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu
Příspěvek na provoz z rozpočtu obce
Příspěvky na provoz ze zahraničí (fondy EÚ)
Příjmy ze vstupného
Příjmy za vlastní výkony
Ostatní výnosy

14604
9876
272
100
3884
61
299
173

Výdaje celkem
Mzdové náklady
Ostatní osobní náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní sociální náklady
Náklady na nákup sbírkových předmětů
Náklady na restaurování a konzervování
Spotřeba materiálu, energie, zboží a služeb
Odpisy
Ostatní náklady výše neuvedené

10358
4455
265
1589
195
176
604
2562
47
465

Hlavní úkoly pro rok 2015
1. Vyhodnocení sbírkotvorné činnosti za období 2007-2013 - splněno
2. Vyhodnocení výzkumných úkolů za období 2007-2013 - splněno
3. Zapojení do přeshraničních projektů programu Interreg V A - jako projektový partner
podalo Oblastní muzeum tyto projektové žádosti:
„Krušnohorské Vánoce v záři světel“ - Kč 302.949,- schváleno
„Muzea v Krušných horách - tradice a budoucnost“ - Kč 8,331.998,„Krušnohorské přírodě a historii blíž“ - Kč 3,185.881,Žádosti jsou v schvalovacím procesu.
4. Zavedení knihovního on-line katalogu CLAVIUS - splněno
5. Zavedení automatické aktualizace dat v programu BACH VADEMECUM - v roce 2015 byla
realizována aktualizace provozní aplikace Bach ProMuzeum, automatická aktualizace dat
VADEMECUM přesunuta na r. 2016
Hlavní úkoly pro rok 2016
1. Zpracování Strategie (koncepce) sbírkotvorné činnosti na období 2016-2022
2. Plnění Výzkumných úkolů pro období 2015-2020
3. Zapojení do přeshraničních projektů programu Interreg V A
Kontaktní adresy:
e-mail: sekretariat@muzeum-cv.net
www.muzeum-cv.net
Dům Jiřího Popela z Lobkowicz
Palackého 86
430 01 Chomutov
tel: 474 651 251, 474 651 252
Budova radnice
Náměstí 1. Máje 1
430 01 Chomutov
Tel: 474 651 570

